
PROSTOROS

Tento plátek je neprodejný a je urèen pro klienty a pracovníky Terénních programù a Kontaktních center 
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Jestli se svým špinavým 
n á è i n ?m  p o b ?h ? t e  p o  
Peèk?ch, èi Kol?nì. Mùžete 
odlehèit svým drogovým 
penálùm a nezahazovat jehly, 
kde vás to zrovna napadne..
Boxy na jehly najdete v 
K o l í n ì  n a  b u d o v ì  
Kontaktního centra, budova 
pøímo u pøechodu pro chodce 
do Obchodního centra 
FUTURUM (obr.1) budovu 
musí te spodem obej í t !
A v Peèkách najdete box na 
boku budovy, kde se nachází 
mnohým z vás známá 
L É K Á R N A ( o b r . 2 ) .  

obr.2

obr.1
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Otevírací doba K-centra:  

Pondìlí až Pátek

od 09:00 do 18:00

kontaktní místnost:

   7   7  7    8  4  7     0  7  1               

10.

12:00 - 17:00

 321 715 004 

Tel.: 

Kutnohorská 17, Kolín
adresa:

Tel.:777 650 030

KDY a KDE

v pracovní dny od pondìlí do pátku 10 - 18 hodin
 

!!Pondìlí, støeda, pátek!!
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SLOVA ÚVODNÍ:  
Zdravím vás v novém roce a jak jste 

si již stihli všimnout, tak také v novém
 kabátì... Rozhodli jsme se pro zmìnu, z mno-
ha dùvodù a tìšíme se na vaše ohlasy. Jak se 
líbí, nelíbí, na co by jste rádi v této extra zacílené tiskovinì
narazili. Chybí zde napøíklad køížovka èi sudoku, to vše se mùže 
zmìnit, dejte o sobì vìdìt a utváøejte obsah a možná i objem :-) 
èasopisu, který nemá možnost èíst nìkdo další! Za každý hlas jsme 
rádi.
Obsahem prvního letošního èísla jsou legální drogy, samozøejmì 
pouze nìkteré, ty „nové”  které se zatím naprosto beztrestnì 
prodávájí avšak biè na jejich prodejce se pomalu a jistì chystá....
Dále zde máme nìco z vaší tvorby a tak jsem si zrovna vzpomnìl, že 
do mìsíce vyjde ještì jedno bunusové RETRO èíslo, mno vypadá to 
na velmi vydatný a dobrý roèník, tak snad bude poèasí pøát. 
Mìjte se, jak nejlépe vám to pùjde a nezapomeòte, že když si už 
nevíte rady, vždycky je zde nìkdo, kdo vám mùže nabídnout 
pomocnou ruku..                    Roman
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    Psaní životopisu do léèby

    V minulých èíslech jsme Vás, naši milí ètenáøi, seznámili s možnostmi léèby od ambulantních 
programù až po komunity. V nìkterých jsme se zmínili také o podmínkách, které musíte splnit, aby 
Vás do léèby mohli pøijmout. A právì jedné nebo spíše dvìma podmínkám, které spolu úzce souvisí, 
bychom chtìli vìnovat následující øádky. 

    Životopis, jak uvádí sám název, je jakýsi popis Vašeho života. Tento popis je však velmi 
specifický, jelikož se v nìm zamìøujete na svou drogovou kariéru. Délka životopisu není 
pøedepsaná, záleží v podstatì na každém, jak moc je psavý a co všechno chce sdìlit. Je dobré psát ho 
ruènì. V léèebnì pak slouží životopis jako vstupní dokument se spoustou užiteèných informací o 
Vás a Vašem životì, na které se potom v léèbì mùžete zamìøit. 

    A co by tedy mìl takový životopis obsahovat?
?Jak se jmenujete? Kde bydlíte? (to co je na obèance, kterou zajisté máte) Kolik je Vám let? Jakou 
máte zdravotní pojiš�ovnu? Jaký je na Vás kontakt? (telefon, adresa, mail)
?Jaká je Vaše rodina? (kompletní, rozvedená, sourozenci, jak bydlíte, jaké máte mezi sebou 
vztahy, s kým si nejvíc rozumíte, s kým nejmíò atd.)
?Jak jste vyrùstali? (kde cítíte nìjaké vaše strádání, co fungovalo, co vám chybìlo). Dùležité 
události v dobì dìtství, dospívání, které vnímáte jako hodnì tìžké, nebo zásadní pro Váš další vývoj
?Kdy jste zaèali užívat drogy? Jakou? Pøi jaké pøíležitosti? Jak to pokraèovalo? Jaké další drogy? 
Co všechno užíváte v souèasnosti, jak dlouho a jakým zpùsobem?
?Popis souèasného stavu: (jak, kde a s kým bydlíte, Váš zdravotní stav, trestná èinnost, dluhy, 
komunikace s rodinou atd.). Zde je dobré se zamìøit hlavnì na vìci, které Vám drogy vzaly nebo 
hodnì ztížily.
?Nakonec mùžete napsat nìco o Vašich pøípadných pokusech o léèbu (úspìšné i neúspìšné).

     Další dokument, který byste pøed nástupem do léèby mìli napsat je tzv.

Žádost + Motivaèní dopis    
  
   Jelikož každý slušný èlovìk nejdøíve požádá, pokud od nìkoho nìco potøebuje, proto i od Vás by 
bylo velmi hezké, kdybyste si o pøijetí do léèby požádali.
   Žádost i motivaèní dopis je v podstatì nìkolik øádkù, kde napíšete o tom, že chcete jít do léèby a 
hlavnì proè. (Co Vás k tomu vede, že se chcete jít léèit.)
   Motivaèní dopis mùže být pøímou souèástí žádosti o léèbu, kdy zažádáte písemnì o umístìní do 
Vámi vybraného zaøízení a pak napíšete proè o to žádáte (co Vás k tomu vede).  Je dobré na konci 
žádosti podìkovat a také se podepsat. 

   A� Vám tento list slouží jako pomocná ruka v okamžiku, kdy se do nìèeho podobného pustíte. 
     
   A my Vám držíme palce :-)
 
                Autor: Martin
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LEGÁLNÍ DROGY
Co se stane, když stát zakáže nìjakou psycho-aktivní  látku? Najdou se 

mezi námi jedinci, kteøí se snaží tento zákon obejít tím, že nachází jinou - 
podobnou látku, která ještì zakázána není. 

Zalistují vìdeckými pracemi a najdou látku s podobnými úèinky, která 
zakázána není.  Z Èíny, èi Polska  pár kilo té látky objednají (naprosto 
legálnì). Prodávají po malých dávkách. Pokud je látka pøíliš úèinná, staèí ji 
"naøedit" bylinkami.

Tyto alternativní látky sice nejsou schváleny jako lék ani jako potravina, 
ale to se obejde snadno - buï se po smíchání s bylinkami prodávají jako 
"podkuøovadlo" nebo se jen oznaèí jako hnojivo pro rostliny. Pøidá se nápis 
"není urèeno ke kouøení ani ke konzumaci" a prodává se to v head-shopech. 
Bulvární média zaènou chrlit poplašné èlánky, což funguje jako skvìlá 
reklama, takže poèet uživatelù raketovì roste spolu se ziskem prodejcù. Pak 
stát látku zakáže a za rok se to celé opakuje, jen s jinou látkou.

V anglicky mluvících zemích jsou tyto drogy oznaèovány termínem 
"legal highs", ale v Èeské republice naštìstí nejsou pøíliš populární - 
zaostáváme i za Polskem. Možná je to tím, že na rozdíl od nìj (a nebo tøeba od 
Švédska) náš stát nepraktikuje vùèi nelegálním drogám politiku "nulové 
tolerance" a uživatelé proto nemají dostateènì silnou motivaci 
experimentovat s nedostateènì prozkoumanými a možná nebezpeènými 
náhražkami.

Spice, K2, Ecsphoria

Asi nejznámìjší z tìchto "legálních drog" jsou smìsi ke kouøení 
prodávané jako Spice nebo K2. Pøestože byly pùvodnì vydávány za èistì 
bylinkové, ukázalo se, že ve skuteènosti jsou jejich hlavními složkami 
syntetické kanabinoidy jako JWH-018, JWH-073, CP 47,497 a HU-210, které 
fungují podobnì jako THC obsažené v konopí. 

V mnoha zemích byly nedávno nìkteré z nich zakázány a uživatelé se 
vrátili k ovìøenému (a zakázanému) konopí. Podobným typem produktu je 
zøejmì i Ecsphoria X4, prodávaná už i v nìkterých èeských head-shopech. 
Všechny experimentátory bych ale chtìl varovat - jde o málo prozkoumané 
látky, o jejichž dlouhodobých úèincích mùžeme jen spekulovat.

pokraèování na další stranì...
9
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pokraèování legal drugs....

Profesor organické chemie John W. Huffman, který se na objevu nìkterých z 
nich podílel, bez servítek prohlásil, že "lidé, kteøí tyto produkty užívají, jsou 
idioti". Konopí je bezpochyby bezpeènìjší volbou.

Mefedron

Látka, která právì plnila, na jaøe 
minulého roku, stránky všech novin a 
serverù ve Velké Británii ( a nyní  také v 
Èeské republice ), je ale jiného druhu. 
Jmenuje se mefedron (mephedrone) a je to 
stimulant. Známý je také jako Meow Meow 
(Mòau mòau), Miaow, MCAT, Buzz Gro. 
Nebo prostì "plant food", protože se 
prodává jako hnojivo pro rostliny. Diskuse o 
nìm se poprvé objevily na internetu v roce 
2007, ale do obecnìjšího povìdomí vstoupil až koncemroku 2009, kdy si ho 
všimla britská média. Následoval raketový rùst jeho popularity a v posledních 
týdnech vypuklo v britských médiích a sociálních sítích úplné mefedronové 
šílenství. To samé se stalo také u nás a to v 2. polovinì roku 2010.

Média a mnozí uživatelé mluví o "legální extázi" (MDMA), ikdyž  
pøíhodnìjší by byl spíš "legální metamfetamin" (neboli pervitin). Ve srovnání s 
ním jsou úèinky mefedronu slabší a netrvají tak dlouho, zato jsou ale 
euforiètìjší (odtud asi to pøirovnání s MDMA). Strukturou je látka 
amfetaminùm opravdu velice podobná - jde o analog methkathinonu, 
zneužívaného od 60. let v Sovìtském svazu ("vaøil" se tam z lékù s 
(pseudo)efedrinem podobnì jako u nás pervitin) a od 90. let zakázaného 
Úmluvou OSN o omamných látkách. 
Držení methkathinonu v množství vìtším než malém je trestné i v ÈR, ale 
mefedron, pøestože strukturou i úèinky jde skoro o to samé, na seznamu 

dosud není. V Británii už dosáhl takové 
popularity, že údajnì zaèíná být problém 
sehnat MDMA (extázi), donedávna velmi 
oblíbenou a široce dostupnou nelegální 
party-drogu. Nìkteøí z pøíznivcù extáze 
se na zákaz mefedronu upøímnì tìší 
spolu s jejími dealery a protidrogovými 
aktivisty. A zákaz na sebe nenechal 
dlouho èekat. K tomuto zákazu došlo  a to 
16.4. 2010.            

......dokonèení na stranì 7.

Nové laboratorní testy 
vakcíny
 blokující
 kokain pøinesly velmi slibné výsledky
05.01.2011 12:30
Zdroj: Fox News | 4. 1. 2011 |
Ameriètí vìdci z                                             Cornell Medical College na 
myších úspìšnì                                                  otestovali vakcínu, která by 
mìla výraznì                                                        pomoci pøi léèbì drogové 
závislosti. Testov                                                  aná oèkovací látka blokuje 
úèinky kokainu v                                                   tìle (brání proniknutí jeho 
molekul do moz                                                    ku), a to až po dobu 13 
týdnù od podání.                                                  Autoøi výzkumu oznaèili 
výsledky testù za                                               velmi slibné - v budoucnu by 
mohlo oèkování vý                                            raznì usnadnit i léèbu 
závislosti na                                                   heroinu  èi nikotinu.

Aktualizovaná protidrogová strategie má snížit dostupnost drog
(nový) 20.01.2011 09:00
Zdroj: ÈTK | 19.1.2011 |

Praha - Vláda dnes schválila strategii protidrogové politiky na pøíští dva 
roky. Jejím hlavním cílem je snížit míru experimentálního a pøíležitostného 
užívání drog mezi mladými lidmi, snížit rizika spojená s užíváním drog a 
snížit dostupnost drog, uvádí web Strakovy akademie. Plán zahrnuje i 

posouzení zmìn, které mají zamezit pøílivu nových syntetických drog do 
Èeska. 

pozn. redakce:   Pøeloženo do øeèi obyèejného obèana by strategie mìla zamezit 
prodeji Mefedronu a dalších látek o kterých jsme se zde již zmínili. A hlavnì zamìøit 

se na nejmladší skupinu dospívajících, kteøí jsou na poèátku svých pokusù z 
drogami a nebo již jednou za èas, ne pravidelnì, drogy zkoušejí...

Školy otestují své žáky na drogy
(nový) 24.01.2011 09:00

Zdroj: Metro | 24. 1. 2011 |
Už za nìkolik mìsícù by školy mohly mít k dispozici jednotný návod, jak 
postupovat v pøípadì podezøení, že jejich žáci jsou pod vlivem drog èi alkoholu.
Metodika, která je souèástí vládou prosazovaného Akèního plánu realizace 
Národní strategie protidrogové politiky, by mìla být schválena nejpozdìji v 
èervnu letošního roku. Školy se budou moci samy rozhodnout, zda žáky   
otestují.                                                                  zdroj:http://www.drogy.net/



6 7

TAK ZAS JEDNOU PØIŠEL ÈAS
KDY BÍLÝHO PUSTIL JSEM TAM M LOU ÈÁST.

I TAK POØEŠIL JSEM ENERGII SVOU
A ZVEDL JSEM JI CESTOU CHEMICKOU.

A TEÏ ØEŠÍM SÁM, 
JAK SVÉ MYŠLENKOVÉ TOKY OHLÍDÁM JÁ PØEC,

DOBØE VÍM ŽE I V NORMÁLNÍM STAVU V DUŠI SVÉ TEMNÉ VÌCI 
MÍVÁM. A V SAMOTÌ JÁ BÝVÁM RÁD, MOŽNO SI JÍ UŽÍVÁM?

tAK PROÈ MYSLÍM SI¨, ŽE BÍLÍ MI ÈERNOU NOC V BÍLÍ PÌKNÝ DEN 
ZMÌNÍ A NA POZITIVA PAK JÁ SVÉ DÌSY VE SVÉM NITRU, JAK 

MÁVNUTÍM KOUZELNÉHO PROUTKU PØEDÌLÁM.

ALE LIDÉ MILÍ NEBERTE MÌ VÁŽNÌ, VŽDY� VYPADÁ TO TEÏ, ŽE 
BEZNADÌJ JE CELÝ MÙJ SVÌT. TO PØECE JAK POSTØELENÝ PTÁK 

PAD  BYCH K ZEMI HNED.

NE, NENÍ TO TAK, TO JÁ JEN RÁD SE S VLASTNÍ STRASTÍ PERU
Q Z VESELA SI VYKRAÈUJI V ŠERU, POSÍLEN BOJEM SVÝM. TÍM 

U JU SOBÌ I OSTATNÍM, ŽE SLUNCE VYJDE. A PAPRSKY JEHO 
HLADÍ KAŽDÉHO SVÌTLEM, PLNÝM NADÌJE.. NO TAK SE 

ZASM  SE PØÁTELÉ, JAK VŠEM UKÁŽEM. A I SVÉ ŠIKMÉ PLOCHY 
ZDOLÁME.

PAK TE Z NÁS BUDOU LIDÉ, KTEØÍ ZVLÁDLI SVÉ  VELKÉ CHYBY 
A TÌŽCE SE ZE DNA OBLEPILY.

LIDÉ NORMÁLNÍ PAK NAŠI SPOLEÈNOST BUDOU CHTÍT, UŽ 
NEBUDEME PRO NÌ TY POSLEDNÍ Z POSLEDNÍCH, POUHOU 

SPODINOU.

VŽDY NEJVÍC VÌØ V SEBE SÁM. TO TÌ ŽENE DOPØEDU, NEJSI O NIC 
MÍÒ NEŽ KTERÝKOLI Z LIDÍ, I KDYŽ ONI VÌØÍ V OPAK. ALE NO TAK UŽ 

NA VZTEK JIM DOKAŽ, ŽE PLETOU SE ONI VE SVÝCH RYCHLÝCH 
SOUDECH  A TÍM ZBAVÍŠ FE�ÁCKÝCH SE POUT, PAK UŽ BUDEŠ MOCT, 

DÌLAT SI CO CHCEŠ. VYZBROJEN DO ZAÈÁTKU MOCNOU ZBRANÍ - 
NEZÁVISLOU SVOBODOU.

autor: TOM
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dokonèen? „Legal Drugs”

Varování pro vás

Pro pøípad, že by vás napadlo tuto látku na sobì vyzkoušet pamatujte na tyto 
informace: 

  *Mefedron je ze všech drog nejvíc podobný pervitinu. Je slabší ale 
euforiètìjší a úèinky trvají kratší dobu.
    * Nikdy nebyl testován na lidech ani na zvíøatech.
    * Neexistuje kontrola kvality a proto nevíte, co vlastnì kupujete.
    * Má podobné vedlejší úèinky jako amfetaminy.
    * Uživatelé mají èasto nutkání užít další dávku pro prodloužení úèinku.
    * Riziko psychického návyku je velké.
    * Velmi zatìžuje srdce a obìhový systém.

Opravdu chcete tohle užívat?
  zdroj:http://rostlinky.net/mefedron-mephedron-spice-legalni-drogy                                                          pro PROSTOROS upravil: Roman

Ani my, pracovníci "harm reduction",  mefedronu nefandíme - stejnì jako 
zmínìné syntetické kanabinoidy jde o málo prozkoumanou látku a o 
dlouhodobých úèincích mùžeme jenom spekulovat. Skoro jisté ale je, že 
mefedron (stejnì jako pervitin) snadno vede k silné psychické závislosti a 
má i obdobné vedlejší úèinky.

Legalita v ÈR

V Èeské republice je prodej mefedronu a jiných "legal highs" v head-shopech 
èi smart-shopech vlastnì prozatím legální. Rozbìhla se však silná mediální 
kampñ za rychlou novelizaci trestního zákona, kde by mìl být aktualizován 
seznam zakázaných látek  a na nìm již mefedron a možná další døíve 
zmínìné objevíme. Meti zákonodáarci se mluví o dobì maximálnì pøíštího 
pùl roku.  Uvidíme... 
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